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 ويسلل أيًضا طن اـؽالم يف اـشقخ )طظ احلؾبي( وؿذا، ويؼول: كريُد اـؽالَم ؽقه؟

اـشقخ )طظ احلؾبي( تؽّؾم اـعؾامُء ؽقه، وحّذروا مـه، وهذا اـرجل ؾد تؼّؾب ؿثًرا؛ ؽفو تارًة يؽوُن طذ 

 (مشايخ مرص)اجلادة وتارة يتحول مرًة ثاكقًة!! وطـده مبدأ )ادوازكات( ؿثرة جًدا!! وؾد مدَح وأثـى طذ 

ا يف )اخلروج طذ احلاؿم اـظامل(، وورصوا اـذين تورصوا يف )اـثورات(، وتورصوواـذين جّرحفم اـعؾامُء 

 إّمة، وؾّربوا أهَل اـبدع واخلراؽات واـضالٓت، ورؽعوا ـواَء )اإلخوان(.

يف رسائل ـه  ؿان ؿام–وُيـِؽر طذ )اـديؿؼراصقة( ؽنْن ؿان اـشقخ )طظ احلؾبي( ُيـِؽر طذ )اإلخوان( 

 ؽؾامذا ٓ ُيـِؽر طذ همٓء؟!! -ؿثرة

 داذا مل يرِصح هبذا؟!! بِقـًا باــسبة ـه، ؽؾامذا مل يرِصح هبذا؟!!همٓء كؽاُر طذ وإذا ؿان اإل

ؽلكا أرى أّن اـشقخ )طظ( يف اـػرتة إخرة صار يشتد طذ إخواكه يف مسلـة )اجلَْرِح( حتى يؼول: إّن 

 بعَض اــاس جيِرح! وبعض اــاس ؿقت وؿقت وؿقت وؿقت، وأؾل سؼطة يستغؾوهنا!

ن كرجوا ممن طرَف اـسـة يوًما ما وشؿم اـعؾامء أن يبؼى طذ اـسـة؛ حتى ترؽعه اـسـة؛ ّٕن اـشقخ كح

ما ، ٓ أحَد جُياِمل أحًدا، ؽؿتى ما أضفَر اـواحُد اـسـة ُرؽَع هبا، ومتى -أو ؼر اـشقخ )طظ(-)طظ( ـن جُياَمل 

ظِفر مـفج )اخلوارج( ومـفج )ادعتزـة( ومـفج ترك اـسـة وريض ــػسه باـّدون، وأْن يؽوَن يف اـػئة اـتي تُ 

 هذا وذاك وؿذا، ؽفذا يتحّؿل ما يلتقه!

 يستبدـون اـسـة بغرها، ويستبدـون أهَل اـسـة بغِرهم؟!! -أو ؼر اـشقخ )طظ(-ؽؾامذا اـشقخ )طظ( 

ْن يؽوكوا رمحًة ؽالبد ـؾشقخ )طظ( وؼِره من اـرجوع إغ اـسـة، واـؽالم باـسـة وباـدـقل وبإثر، وأ

طذ أهل اـسـة، وأْن يرؽؼوا هبم، وأْن يبقـوا ادـفَج، وأْن يعؾؿوا أّن أخطاء مثل )حّسان( أو ؼره أو )احلويـي( 
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أؽضل اهلدايا وأطذ  -ؿاإلخوان وؼِرهم-أو ؼره ـقست أخطاًء سفؾًة؛ ؽفمٓء ؾد ؾّدموا ٕهل اـبدع 

 ، ذاب ادـفج )اـسؾػي( يف ضؿن مـفج )اإلخوان(.!!مرصاهلدايا، وذاَب ادـفج )اـسؾػي( أن يف 

يرؽعون أصواهتم بؿدح )اإلخوان(!! وصاروا يثـون طذ  -وكحن طؾؿـا هذا-ـؼد صار )اـسؾػقون( 

يف ؿثٍر من -وؼر همٓء!!، وؿالمفم موجود، ؽصاروا يثـون طؾقفم!! ومل يعد اــاس اـقوم  )اإلخوان(

 اإلخوان( وبع ادـفج )اـسؾػي(!!يػِرؾون بع مـفج ) -أحواهلم

يف اـوضع اـسقاد احلايل، وَكِِس همٓء أّن  (ادصاـح وادػاسد)وؿل هذا دا مّرروا هذا ادـفج بدطوى 

 إكام متّؽن بؿـفجه!! -هو حزب )اإلخوان(و-هذا احلزَب 

: أين -أكا أسلهلم ،أو ؼَره من اـشقخ )حّسان( أو اـشقخ )احلويـي( أو ؿذا-وأكا أسلل اـشقخ )طظ( 

مدُح )اإلخوان( ـؾؿـفج )اـسؾػي(؟!! أططوكا مدَح )اإلخوان( ـؾؿـفج )اـسؾػي(، أططوكا ؿالمفم مثؾام 

 !!تتؽؾؿون أكتم

ؽقـبغي يف هذا اـعرص أْن كشتَد طذ أهل اـبدع، وأْن كبّع اـسـة، وأٓ كرتك ادجال ٕحٍد يتؽؾم هـا أو 

 .هـاك

سوا طذ اــاس، وأْن تريدون أن ختطئوا وأن تؾبِ  -؟!إْن تؽؾؿوا ؽقؽم-اـسـة  وهلذا أكتم حتؿؾون طذ أهل

م ذؿرتم بؿوِجب أكؽ أهل اـسـة، وٓ تريدون إن أحًدا يتؽؾم طؾقؽم؟!!مـفج خيتؾَط مـفج أهل اـبدع مع 

أين اـتطبقق اـواؾعي  )ؿُل خٍر يف اتباع َمن سؾف، وؿُل ٍذ يف ابتداِع َمن َخَؾف(.. مةٍ طذ مـابرؿم طباراٍت طا

 هلذا؟!! أين اـتطبقق اـواؾعي؟!!

وٓ  -يا إخواين-ؽلكا أكاشد ؿَل شقٍخ َشَم رائحة )اـسؾػقة( يوًما ما أْن حياؽَظ طؾقفا، كحن ٓ كحتاج 

ّٓ كـتظر شقخ اإلسالم )ابن تقؿقة( جيي يتؽؾم يف  كـتظر إن اإلمام )أمحد( يليت ـقتؽؾم يف )اإلخوان( اـقوم، و

ماَت همٓء؛  !إلخوان( اـقوم، أو يتؽؾم يف دطاة أهل اـبدع واـضالل اـقوم.. هل كـتظر همٓء يلتون؟!)ا

  اـسـة ـؾـاس.ؽقـبغي أن كـشط يف تعؾقم اـسـة وأن كبِع 
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ؽنْن ؾال اـشقخ )طظ احلؾبي( همٓء ـقسوا )إخواًكا( وٓ من )اإلخوان ادسؾؿع(، كؼوُل: واـذين يواـون 

ـرجَل ُيعَرف بؿخاـطته ٕهل اـبدع، ُيعَرف هبذا.. وهلذا )سػقان ؽنّن ا ؟!!؛دسؾؿع( أـقسوا مـفم)اإلخوان ا

ؼاـوا: )اـؼدرية(. ؾال: إذن هو ؽ)ربقع بن ُصَبْقح( وطن بطاكته، دا سلل طن  -رمحه اهلل تعاغ-اـثوري( 

 )ؾدري(!!

 أبى أن يسؿَع من أهل اـبدع أيَة واحلديَث. -رمحه اهلل تعاغ-ويا شقخ )طظ احلؾبي( هذا )ابن سرين( 

ذؿَر أّن رجؾع من أهل اـبدع دخال طذ )ابن سرين(، ؽلراَد أْن يؼرَأ طؾقه  -رمحه اهلل تعاغ-)اـالـؽائي( 

 أيَة، ؾال: ٓ.

 ]َصْب[ كؼرأ طؾقَك احلديَث، ؾال: ٓ. ثم ؾال: إما أن تؼوما، وإما أن أؾوم.

ه: ملَ ملْ تسؿع أية أو احلديث؟! ؾال: إين خشقُت أن يؼرءا أية ؽقحِرؽان ؽقفا، ؽؾام ؾاما، ؾال اـرجل ـ

 ؽقؼع ذـك يف ؾؾبي.

أسؾم ؾؾًبا من )ابن سرين(!! ٓبد من اـتحذير واـبعد طن هذا  -وٓ ؼُركَ -ؽؾسَت يا شقخ )طظ( 

 اـَوْحِل.

أن يؼوَل ـه ؿؾؿة، ؾال: وٓ كصف دا أراد رجل  -وَمن ؿـ )أيوب( يف طرصكا أن؟!-وهذا )أيوب( 

 ؿؾؿة!!

ٕهل اـبدع أْن يتؼربوا من أهل اـسـة،  : أؾول.. ٓهذا أمر يـبغي أن كشتد ؽقه، وأن كبِع يف زمٍن ُيراد

 ويؽون اجلؿقع واحًدا وٓ ؽرَق بقـفم، بل حتى مع )اــصارى(!! وأهل اـسـة يتؼربوا من أهل اـبدع

ؽنذا ؿـتم  ،وُكدَطى ـؾتؼارب مع )اـشقعة(!! ،ارب مع )اــصارى(!!كحن يف زمٍن أن ُكدَطى ـؾتؼ

تشتدون يف ؽؽرة اـتؼريب مع )اــصارى( وؽؽرة اـتؼريب مع )اـشقعة(، ؽؾامذا ٓ تشتدون يف اـتؼريب مع 

 )أهل اـبدع(؟!! وراجعوا ؿالم أهل اـعؾم.
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ثـقًا طذ أهل َكـَْلى أن يرىض ــػسه أن يبؼى مُ  -أو ؼره من همٓء-ؽـحن َكـَْلى باـشقخ )طظ احلؾبي( 

 .!!، وصار حيؿل طؾقفم!!، واكتػخت أوداُجه!!اـبدع، وإذا جاءه اــؼد من أهل اـعؾم إثبات امحّر أكػه

ٓ.. ـقس طقب اإلكسان يرجع ٕهل اـعؾم، بل اـواجُب طذ اإلكسان أن يرجع إغ أهل اـعؾم، 

 ه طذ خطنٍ أْن يتـبه إـقه، ؽاـسـة حتتاج اجلؿقع، ومـفج أهل احلق حيتاج اجلؿقع.واـواجب أّن اإلكسان إذا ُكبِ 

 وأن يعود اجلؿقع إغ حظرة اـسـة.وأكا أؾول هذا وأمتـى من ؿل ؾؾبي أن يؽون اجلؿقع طذ اـسـة، 

بقاَن اـبقان، ما هم طؾقه، وأن يستحسـوا ما هم طؾقه، ؽاـرَد اـرد، واـ طذأما إذا أبى أكاس إٓ أن يبؼون 

 واـتحذيَر اـتحذير، ؽنّن اـسـَة ٓ تعرُف ادجامؾَة!!

أين  -أن-هذا، ٓبد أن كتؿقز بسـتـا، وبؿـفجـا، وبلصوــا.. همٓء مشايخ مرص اـذين تورصوا 

 ]ؽع[؟!! ردودَك طؾقفم؟!!

 دَك طؾقفم؟!!همٓء اـذين يف )اـؾجـة اـدستورية( أن يضعون )اـدستور( ويشارؿون ؽقه ]ؽع[ ردو

 همٓء اـذين ارمتوا يف أحضان )اإلخوان( أين ردودَك طؾقفم؟!!

ومل يؽن كزوًٓ طػوًيا، إكام هو إضفاُر مـفٍج!! مـفج - (اـساحات)و (ادقادين)همٓء اـذين كزـوا إغ 

 ]ؽع[ اـبقان؟!! -اإلكؽار طذ صريؼة )ادعتزـة(، مـفج طزل احلاؿم اـظامل طذ صريؼة )اخلوارج(

طذ اـؽتاب واـسـة، وهمٓء جعؾوا إمَة  (آجتامع)أين إصل طـد أهل اـسـة واجلامطة يف 

 -صقب-)أحزاًبا(؟!! وأكَت ؿم حّذرَت من )احلزبقة(، وؿم حّذرَت من اـغؾو يف باب )احلاؿؿقة(.. همٓء 

 أـقس طـدهم هذا أن؟!!

، وٓ ترىض ــػسَك أن تؽون مع أن تشتَد طؾقفمهذا تطبقٌق طؿٌظ دا ؿـَت تؼول من ؾبل، ؽالبد إذن 

 همٓء، وٓ ترىض ــػسَك أن ترمتي يف أحضان همٓء.



 

 

6 

، ٓ ترىض بلن تؽون مع -صذ اهلل طؾقه وسؾم-ٓ.. اكَل بـػسَك، وارؽع ؿتاَب ربَك، وسـة كبقك 

 .همٓء، وٓ طذ أمثال همٓء

ل ما يؼول )ادلريب( وكحن كسلـه طن )اإلخوان(، كحن ـسـا طذ استعداد أن كخرس ؿل يوٍم رجاًل.. ِمثْ 

وهو يؼول: بلّن )حسن اـبـا( )سؾػي(!! وؿذا، وؾد كاؾشـاه وتراجع طن مسلـة )إكه سؾػي(، ثم تراجع إغ 

 ؾوـه: )من أهل اـسـة(!!

أهُل اـسـة طـد اإلصالق معروف هم َمن ؿاكوا طذ اـسـة، ؽفل )اـبـا( ؿان طذ اـسـة؟!! داذا هذه 

 ـعبارات؟!! ويؼول: ما أدري ُأؾقؿت طؾقفم احلجة أم ٓ؟!!ا

]ـَِسه[ هـؼقم احلجة طذ )اإلخوان( أن؟!! أين ؿالم .. ان()اإلخوان(.. هـؼقم احلجة طذ )اإلخو

 اـعؾامء ؽقفم مـذ اـؼديم؟!! وأين مـفجفم أمامؽم؟!!

بقـام -اـسـة، وكحن كرى يف ادؼابل اشتدوا طذ أهل ؽؿـفج )اـتؿقع(!! هذا ما يصؾح، أن أهُل اـبدع 

 ، كرى يف ادؼابل شدة من أهل اـبدع طذ أهل اـسـة.-أكتم حيصل هذا )اـتؿقع( مع أهل اـبدع

وهلذا أكا ؾؾُت ـؽم من ؾبل: أين مدُح )اإلخوان( ٕهل اـسـة؟!! أين مدحفم ٕهل اـسـة؟!! ٓ 

 ُيوَجد!!

ل ما ثْ مِ  ،)طؾو اهلؿة( :يـبغي أن ُيؼتَدى هبم يف ُؿُتب ذينـؽن أن كحن كضع )حسن اـبـا( من اـرجال اـ

 ..ؾال )سقد َطَػايِن( يف ؿتبه، ومثل ما ؾال )أمحد ؽريد( طن )سقد ؾطب(، ومثل ما ؾال

مدُح )سقد ؾطب( ـصاـِح َمن؟!! اـذي يسب )اـصحابة(!! واـذي يـتؼص )اـصحابة(!! ، همٓء مجقًعا

 كتم تعؾؿون هذا جقًدا!!واـذي يتعدى طذ )اـصحابة(!! وأ

م( حقـام يؼول يف )سقد ؾطب( طاَش سقًدا، ومات سقًدا، وطاَش ؾطًبا أُي وجٍه ــ )حمؿد إسامطقل ادؼدِ 

 ومات ؾطًبا؟!! أُي وجٍه ـه وهو يؼول ذـك؟!!
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أين )اـسقادة( يف )ؾطب( يا )حمؿد إسامطقل(؟!! أين )اـسقادة( يف )ؾطب(؟!! أين )اـؼطبقة( يف 

 )ؾطب(؟!!

 وكرص هبا مـفاج اــبوة. ،وكرص هبا اـسـة ،أططـي ورؾًة واحدًة يف اـسـة ؿتبفا )سقد ؾطب(

تؼصد )تؽػره ـؾؿجتؿعات(؟!! تؼصد )سبه ـؾصحابة(؟!! تؼصد )اكتؼاصه ـألكبقاء(؟!! هذه 

 )اـسقادة(؟!!

يا )حمؿد( يا )إسامطقل( يا  أين )اـسؾػقة(؟!! باهللِ طؾقؽم أين )اـسؾػقة(؟!! إذا ؿـَت رجاًل )سؾػًقا(

م( إذا ؿـَت رجاًل سؾػقًا بحق!! بِعْ يل بام ٓ يدع جمآً ـؾبس وجَه )اـسقادة( يف )سقد ؾطب(، وامجع بقـه )مؼدِ 

، بِعْ يل )ؾطبقته( يف هذا!! أين -باهللِ طؾقَك -وبع )سبه ـؾصحابة(!! وبع )سبه واكتؼاصه ـألكبقاء(!! بِعْ يل 

 !!)ؾطبقته(؟

حقـام يسؿع اـشباب مـك هذا اـؽالم، ماذا  -وهم يظـون بَك خًرا-حقـام يسؿُع اـشباَب مـَك 

 يؼوـون؟!!

اكئوا بلكػسؽم ]بئه[، ارؽعوا أكػسؽم طن هذا اـَوحل!! كحن كؿدح )سقد ؾطب(، كحن كشفد ـه بـ 

 ودرايٍة!! )اـسقادة واـؼطبقة(.. و)إتباع( سبحان اهلل! ما تؼوـوكه يـؼؾوكه بدون وطٍي 

 ومتدحون أهَل اـبدع!! ،رون من أهل اـسـة وطؾامء اـسـةترُدون طذ أهل اـسـة، وحتذِ 

اكظروا أن إغ رأي أؽرادؿم أن وأتباطؽم يف  -أصحاب )احلزبقة اإلسؽـدراكقة(-اكظروا أن 

 )اإلخوان ادسؾؿع(، ـؼد صاروا يعتذرون هلم أن!!

مل  ان(؟!، وَمن اـذي مدَح )اإلخوان(؟!، وَمن؟ وَمن؟ وَمن؟ أـستم أكتم؟!!َمن اـذي رؽَع رايَة )اإلخو

 !!يف تآـٍف يف )مرص( ؿؾفا يعد هـاك ؽرٌق بقـؽم وبع )اإلخوان(
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اـتآـف طذ اـسـة، اطتصام طذ اـؽتاب واـسـة، اكػوا طؾَم اـسؾف، واكػوا ُؿُتب اـسؾف، وؿػاؿم 

 تضؾقاًل ـؾشباب!!

ؿة( )سقد ؾطب(!!، وهذا يضع يف )مواؾف إيامكقة( يضع أيًضا )سقد ؾطب(!!، هذا يضع يف )طؾو اهل

 ويضع )طبداـؼادر طودة(!!، ويضع هذا.. إغ متى هذا اـؽالم؟!!

 ! ٓبد من اـتؿقز.. أكتم تريدون شعبقًة؟! تريدون طدًدا؟! وتريدون أٓ يتؽؾم ؽقؽم اـشباب؟

 أؾسُم باهلل كحن كتؽؾم هذا اـؽالم وكتؿـى أٓ كتؽؾؿه!! ..واهللِ كحن كتؽؾم هذا اـؽالم

كحن ٓ كحتاج إغ )أمحد( ـقؼول اـػصَل ، ن بع ضؾوطـا!! ـؽـه واجٌب طؾقـاواهللِ إّن اـؽالَم ـقخرج م

 ما ُيؼال ؽقؽم.ؽقؽم، وٓ )ابن تقؿقة( يبِع ـألمة 

تم أن أرباهُبا!! يف )شعب( و)شوَرى( ؿؾامت .. يف )جلان دستورية( أكتم أن!! يف )ديؿؼراصقة( أك

 ؾتم اــاس!!وؿذا، وضؾَ 

ؽلكا أكَلى بؽل همٓء اـذين ذؿرُت، أكَلى أن يبؼوا طذ هذا إمر وطذ هذا احلد، وُأهقُب هبم أن يعودوا 

وٓ  ؿم آخرون،إغ اـسـة وإغ حظرة اـسـة، ؽاـسـة متد أيدهيا ـؽم، وإْن مل تػؽوا بذـك ؽسقؼوم ؾوٌم ؼرُ 

 ستبؼى ـؽم أمًدا صوياًل!! (اـشعبقة)تظـوا أّن هذه 

ؽفذا أردكا بقاَكه هبذا اـتػصقل؛ حتى يعؾَم اـشباُب هذا إمر، ويؽون ؿُل واحٍد مـفم طذ بقـٍة من أمره، 

 وأؿتػي هبذا اـؼدر اـقوم، وصذ اهلل وسؾم وبارك طذ طبد اهلل ورسوـه حمؿد وطذ آـه وأصحابه أمجعع.

 

 وفَّرغه/

 أبو عبدالّرمحن محدي آل زيد املرصي  
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